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Tarkistus 1
Minodora Cliveti

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjunnan foorumia 
koskevan lippulaivahankkeen merkitystä; 
kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään 
täysipainoisesti EU:n Progress-ohjelmaa 
ja tulevaa sosiaalisia muutoksia ja 
innovaatioita koskevaa ohjelmaa, 
erityisesti sukupuolten tasa-arvoa 
koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi 
tehokkaasti; kehottaa jäsenvaltioita 
toteuttamaan tarvittavat toimet Euroopan 
sosiaalirahastosta myönnettävän 
rahoituksen saamiseksi ja käyttämään varat 
köyhyyden torjuntaan kohdennettuihin 
ohjelmiin;

1. korostaa köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjunnan foorumia 
koskevan lippulaivahankkeen merkitystä; 
kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään 
täysipainoisesti Kansalaisten Eurooppa 
-ohjelmaa, erityisesti sukupuolten tasa-
arvoa koskevien tavoitteiden
saavuttamiseksi tehokkaasti; kehottaa 
jäsenvaltioita toteuttamaan tarvittavat 
toimet Euroopan sosiaalirahastosta 
myönnettävän rahoituksen saamiseksi ja 
käyttämään varat köyhyyden torjuntaan 
kohdennettuihin ohjelmiin;

Or. en

Tarkistus 2
Evelyn Regner

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjunnan foorumia 
koskevan lippulaivahankkeen merkitystä; 
kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään 
täysipainoisesti EU:n Progress-ohjelmaa ja 
tulevaa sosiaalisia muutoksia ja 
innovaatioita koskevaa ohjelmaa, 
erityisesti sukupuolten tasa-arvoa 
koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi 
tehokkaasti; kehottaa jäsenvaltioita 

1. korostaa köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjunnan foorumia 
koskevan lippulaivahankkeen merkitystä; 
kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään 
täysipainoisesti EU:n Progress-ohjelmaa ja 
tulevaa sosiaalisia muutoksia ja 
innovaatioita koskevaa ohjelmaa, 
erityisesti sukupuolten tasa-arvoa 
koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi 
tehokkaasti; korostaa Daphne III 
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toteuttamaan tarvittavat toimet Euroopan 
sosiaalirahastosta myönnettävän 
rahoituksen saamiseksi ja käyttämään varat 
köyhyyden torjuntaan kohdennettuihin 
ohjelmiin;

-ohjelman merkitystä etenkin suojeltaessa 
naisia väkivallan kaikilta muodoilta ja 
pyrittäessä terveyden suojelun, 
hyvinvoinnin ja sosiaalisen 
yhteenkuuluvuuden korkeaan tasoon;
kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan 
tarvittavat toimet Euroopan 
sosiaalirahastosta myönnettävän 
rahoituksen saamiseksi ja käyttämään varat 
köyhyyden torjuntaan kohdennettuihin 
ohjelmiin;

Or. en

Tarkistus 3
Veronica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. korostaa köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjunnan foorumia 
koskevan lippulaivahankkeen merkitystä; 
kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään 
täysipainoisesti EU:n Progress-ohjelmaa ja 
tulevaa sosiaalisia muutoksia ja 
innovaatioita koskevaa ohjelmaa, 
erityisesti sukupuolten tasa-arvoa 
koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi 
tehokkaasti; kehottaa jäsenvaltioita 
toteuttamaan tarvittavat toimet Euroopan 
sosiaalirahastosta myönnettävän 
rahoituksen saamiseksi ja käyttämään 
varat köyhyyden torjuntaan 
kohdennettuihin ohjelmiin;

1. korostaa köyhyyden ja sosiaalisen 
syrjäytymisen torjunnan foorumia
koskevan lippulaivahankkeen merkitystä; 
kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään 
täysipainoisesti EU:n Progress-ohjelmaa ja 
tulevaa sosiaalisia muutoksia ja 
innovaatioita koskevaa ohjelmaa, 
erityisesti sukupuolten tasa-arvoa 
koskevien tavoitteiden saavuttamiseksi 
tehokkaasti; kehottaa jäsenvaltioita 
toteuttamaan tarvittavat toimet saadakseen 
rahoitusta Euroopan sosiaalirahastosta, 
jolla on merkittävä rooli työelämään 
integroimisessa yleissivistävän ja 
ammatillisen koulutuksen avulla, ja 
käyttämään varat köyhyyden torjuntaan 
kohdennettuihin ohjelmiin;

Or. en

Tarkistus 4
Minodora Cliveti
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Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa komissiota sisällyttämään 
sukupuolinäkökulman kaikkeen 
politiikkaan, erityisesti talouden 
kiristämistä ja kriisistä toipumista 
koskevien toimien, talouden ohjauksen ja 
hallinnan, kestävän kehityksen ja 
ympäristöystävällisten työpaikkojen, 
ammatillisen koulutuksen, 
siirtolaisuuden, yhteistyön ja kehityksen 
ja terveyden ja turvallisuuden yhteydessä 
sekä sellaisten toimien yhteydessä, joita 
suunnitellaan tai toteutetaan kriisin 
vaikutusten kompensoimiseksi tai 
rajoittamiseksi; 

Or. en

Tarkistus 5
Minodora Cliveti

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. kehottaa jäsenvaltioita 
tarkastelemaan uudelleen talouskriisin 
naisille aiheuttamia välittömiä 
vaikutuksia ja pitkäaikaisvaikutuksia ja 
nostamaan ne esille sekä selvittämään 
erityisesti, pahentavatko ne ja missä 
määrin nykyistä sukupuolten epätasa-
arvoa ja siitä aiheutuvia seurauksia, 
kuten sukupuoleen perustuvan väkivallan 
lisääntymisen riskiä, äitien ja lasten 
terveydentilan heikkenemistä sekä 
iäkkäiden naisten köyhyyttä;

Or. en



PE502.206v01-00 6/38 AM\923379FI.doc

FI

Tarkistus 6
Minodora Cliveti

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. pyytää komissiota harkitsemaan 
rakennerahastojen uutta mukauttamista, 
jotta voidaan varmistaa lisätuki 
naisvaltaisille työaloille, joihin kriisi 
todennäköisesti vaikuttaa, sekä 
lastenhoitoon, koulutukseen ja 
työllistymisen edistämiseen myönnettävä 
tuki;

Or. en

Tarkistus 7
Edit Bauer

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että naisten työttömyysaste on 
kriisin käynnistymisestä lähtien ollut 
jatkuvasti korkeampi kuin miesten, mikä 
merkitsee työmarkkinoilla oleville naisille 
uutta haastetta; toteaa, että nykyisiä 
haasteita ovat muun muassa välitön tai 
välillinen syrjintä, vammaisten naisten 
kaksinkertainen syrjintä, sukupuolten 
palkkaerot, osa-aikatyö, työelämän 
epävarmuus, työssä käyvien köyhyys ja 
suuri osuus epävirallisella sektorilla, jolla 
tulot jäävät pienemmiksi, sosiaaliturva on 
kehnompi ja eläkeoikeudet jäävät 
riittämättömiksi; pyytää tässä yhteydessä 
komissiota antamaan jäsenvaltioille 
suosituksen, jolla torjutaan 
työmarkkinoiden segmentoitumista, joka 

2. toteaa, että naisten työttömyysaste on 
ollut jatkuvasti korkeampi kuin miesten, 
mikä merkitsee työmarkkinoilla oleville 
naisille uutta haastetta; toteaa, että nykyisiä 
haasteita ovat muun muassa välitön tai 
välillinen syrjintä, muita heikommassa 
asemassa olevien naisten moninkertainen 
syrjintä, sukupuolten palkkaerot, osa-
aikatyö, työelämän epävarmuus, työssä 
käyvien köyhyys ja suuri osuus 
epävirallisella sektorilla, jolla tulot jäävät 
pienemmiksi, sosiaaliturva on kehnompi ja 
eläkeoikeudet jäävät riittämättömiksi;
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puolestaan johtaa siihen, että naiset eivät 
pääse riittävässä määrin kohtuulliseen 
korvaukseen oikeuttaviin laadukkaisiin 
työpaikkoihin;

Or. en

Tarkistus 8
Siiri Oviir

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että naisten työttömyysaste on 
kriisin käynnistymisestä lähtien ollut 
jatkuvasti korkeampi kuin miesten, mikä 
merkitsee työmarkkinoilla oleville naisille 
uutta haastetta; toteaa, että nykyisiä 
haasteita ovat muun muassa välitön tai 
välillinen syrjintä, vammaisten naisten 
kaksinkertainen syrjintä, sukupuolten 
palkkaerot, osa-aikatyö, työelämän 
epävarmuus, työssä käyvien köyhyys ja 
suuri osuus epävirallisella sektorilla, jolla 
tulot jäävät pienemmiksi, sosiaaliturva on 
kehnompi ja eläkeoikeudet jäävät 
riittämättömiksi; pyytää tässä yhteydessä 
komissiota antamaan jäsenvaltioille 
suosituksen, jolla torjutaan 
työmarkkinoiden segmentoitumista, joka 
puolestaan johtaa siihen, että naiset eivät 
pääse riittävässä määrin kohtuulliseen 
korvaukseen oikeuttaviin laadukkaisiin 
työpaikkoihin;

2. toteaa, että naisten työttömyysaste on 
kriisin käynnistymisestä lähtien ollut 
jatkuvasti korkeampi kuin miesten, mikä 
merkitsee työmarkkinoilla oleville naisille 
uutta haastetta; toteaa, että nykyisiä 
haasteita ovat muun muassa välitön tai 
välillinen syrjintä, vammaisten naisten 
kaksinkertainen syrjintä, sukupuolten 
palkkaerot, osa-aikatyö, työelämän 
epävarmuus, työssä käyvien köyhyys ja 
suuri osuus epävirallisella sektorilla, jolla 
tulot jäävät pienemmiksi, sosiaaliturva on 
kehnompi ja eläkeoikeudet jäävät 
riittämättömiksi;

Or. en

Tarkistus 9
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
2 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että naisten työttömyysaste on 
kriisin käynnistymisestä lähtien ollut 
jatkuvasti korkeampi kuin miesten, mikä 
merkitsee työmarkkinoilla oleville naisille 
uutta haastetta; toteaa, että nykyisiä 
haasteita ovat muun muassa välitön tai 
välillinen syrjintä, vammaisten naisten 
kaksinkertainen syrjintä, sukupuolten 
palkkaerot, osa-aikatyö, työelämän 
epävarmuus, työssä käyvien köyhyys ja 
suuri osuus epävirallisella sektorilla, jolla 
tulot jäävät pienemmiksi, sosiaaliturva on 
kehnompi ja eläkeoikeudet jäävät 
riittämättömiksi; pyytää tässä yhteydessä 
komissiota antamaan jäsenvaltioille 
suosituksen, jolla torjutaan 
työmarkkinoiden segmentoitumista, joka 
puolestaan johtaa siihen, että naiset eivät 
pääse riittävässä määrin kohtuulliseen 
korvaukseen oikeuttaviin laadukkaisiin 
työpaikkoihin;

2. toteaa, että naisten työttömyysaste on 
kriisin käynnistymisestä lähtien ollut 
jatkuvasti korkeampi kuin miesten, mikä 
merkitsee työmarkkinoilla oleville naisille 
uutta haastetta; toteaa, että nykyisiä 
haasteita ovat muun muassa välitön tai 
välillinen syrjintä, vammaisten naisten 
kaksinkertainen syrjintä, lasikatto, 
sukupuolten palkkaerot, osa-aikatyö, 
työelämän epävarmuus, työssä käyvien 
köyhyys ja suuri osuus epävirallisella 
sektorilla, jolla tulot jäävät pienemmiksi, 
sosiaaliturva on kehnompi ja edellä 
mainituista syistä johtuen myös eläkkeet 
jäävät riittämättömiksi; pyytää tässä 
yhteydessä komissiota antamaan 
jäsenvaltioille suosituksen, jolla torjutaan 
työmarkkinoiden segmentoitumista, joka 
puolestaan johtaa siihen, että naiset eivät 
pääse riittävässä määrin kohtuulliseen 
korvaukseen oikeuttaviin laadukkaisiin 
työpaikkoihin;

Or. en

Tarkistus 10
Emer Costello

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että naisten työttömyysaste on 
kriisin käynnistymisestä lähtien ollut 
jatkuvasti korkeampi kuin miesten, mikä 
merkitsee työmarkkinoilla oleville naisille 
uutta haastetta; toteaa, että nykyisiä 
haasteita ovat muun muassa välitön tai 
välillinen syrjintä, vammaisten naisten 
kaksinkertainen syrjintä, sukupuolten 
palkkaerot, osa-aikatyö, työelämän 
epävarmuus, työssä käyvien köyhyys ja 

2. toteaa, että naisten työttömyysaste on 
kriisin käynnistymisestä lähtien ollut 
jatkuvasti korkeampi kuin miesten, mikä 
merkitsee työmarkkinoilla oleville naisille 
uutta haastetta; toteaa, että nykyisiä 
haasteita ovat muun muassa välitön tai 
välillinen syrjintä, vammaisten naisten 
kaksinkertainen syrjintä, sukupuolten 
palkkaerot, osa-aikatyö, työelämän 
epävarmuus, työssä käyvien köyhyys ja 
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suuri osuus epävirallisella sektorilla, jolla 
tulot jäävät pienemmiksi, sosiaaliturva on 
kehnompi ja eläkeoikeudet jäävät 
riittämättömiksi; pyytää tässä yhteydessä 
komissiota antamaan jäsenvaltioille 
suosituksen, jolla torjutaan 
työmarkkinoiden segmentoitumista, joka 
puolestaan johtaa siihen, että naiset eivät 
pääse riittävässä määrin kohtuulliseen 
korvaukseen oikeuttaviin laadukkaisiin 
työpaikkoihin;

suuri osuus epävirallisella sektorilla, jolla 
tulot jäävät pienemmiksi, kotityöntekijöitä, 
jotka ovat useimmiten siirtolaisnaisia, 
riistetään, sosiaaliturva on kehnompi ja 
eläkeoikeudet jäävät riittämättömiksi; 
pyytää tässä yhteydessä komissiota 
antamaan jäsenvaltioille suosituksen, jolla 
torjutaan työmarkkinoiden 
segmentoitumista, jotta voidaan edistää 
naisten pääsyä kohtuulliseen korvaukseen 
oikeuttaviin laadukkaisiin työpaikkoihin;

Or. en

Tarkistus 11
Gabriele Zimmer

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että naisten työttömyysaste on 
kriisin käynnistymisestä lähtien ollut 
jatkuvasti korkeampi kuin miesten, mikä 
merkitsee työmarkkinoilla oleville naisille 
uutta haastetta; toteaa, että nykyisiä 
haasteita ovat muun muassa välitön tai 
välillinen syrjintä, vammaisten naisten 
kaksinkertainen syrjintä, sukupuolten 
palkkaerot, osa-aikatyö, työelämän 
epävarmuus, työssä käyvien köyhyys ja 
suuri osuus epävirallisella sektorilla, jolla 
tulot jäävät pienemmiksi, sosiaaliturva on 
kehnompi ja eläkeoikeudet jäävät 
riittämättömiksi; pyytää tässä yhteydessä 
komissiota antamaan jäsenvaltioille 
suosituksen, jolla torjutaan 
työmarkkinoiden segmentoitumista, joka 
puolestaan johtaa siihen, että naiset eivät 
pääse riittävässä määrin kohtuulliseen 
korvaukseen oikeuttaviin laadukkaisiin 
työpaikkoihin;

2. toteaa, että naisten työttömyysaste on 
kriisin käynnistymisestä lähtien ollut 
jatkuvasti korkeampi kuin miesten, mikä 
merkitsee työmarkkinoilla oleville naisille 
uutta haastetta; toteaa, että nykyisiä 
haasteita ovat muun muassa välitön tai 
välillinen syrjintä, vammaisten naisten 
kaksinkertainen syrjintä, sukupuolten 
palkkaerot, osa-aikatyö, työelämän 
epävarmuus, työssä käyvien köyhyys ja 
suuri osuus epävirallisella sektorilla, jolla 
tulot jäävät pienemmiksi, sosiaaliturva on 
kehnompi ja eläkeoikeudet jäävät 
riittämättömiksi; pyytää tässä yhteydessä 
komissiota antamaan jäsenvaltioille 
suosituksen, jolla torjutaan 
työmarkkinoiden segmentoitumista, joka 
puolestaan johtaa siihen, että naiset eivät 
pääse riittävässä määrin kohtuulliseen 
korvaukseen oikeuttaviin laadukkaisiin 
työpaikkoihin; pyytää paneutumaan myös 
köyhyyden naisistumisen perimmäisiin 
syihin ja antamaan jäsenvaltioille tietoja 
parhaista käytänteistä sekä suosituksia, 
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joilla tuetaan niiden kansallisia 
toimenpiteitä naisten työelämään 
integroimiseksi tai uudelleen 
integroimiseksi sekä yleisemmin ottaen 
köyhyyden sekä naisten ja lasten 
sosiaalisen syrjäytymisen torjumiseksi; 

Or. en

Tarkistus 12
Lívia Járóka

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että naisten työttömyysaste on 
kriisin käynnistymisestä lähtien ollut 
jatkuvasti korkeampi kuin miesten, mikä 
merkitsee työmarkkinoilla oleville naisille 
uutta haastetta; toteaa, että nykyisiä 
haasteita ovat muun muassa välitön tai 
välillinen syrjintä, vammaisten naisten 
kaksinkertainen syrjintä, sukupuolten 
palkkaerot, osa-aikatyö, työelämän 
epävarmuus, työssä käyvien köyhyys ja 
suuri osuus epävirallisella sektorilla, jolla 
tulot jäävät pienemmiksi, sosiaaliturva on 
kehnompi ja eläkeoikeudet jäävät 
riittämättömiksi; pyytää tässä yhteydessä 
komissiota antamaan jäsenvaltioille 
suosituksen, jolla torjutaan 
työmarkkinoiden segmentoitumista, joka 
puolestaan johtaa siihen, että naiset eivät 
pääse riittävässä määrin kohtuulliseen 
korvaukseen oikeuttaviin laadukkaisiin 
työpaikkoihin;

2. toteaa, että naisten työttömyysaste on 
kriisin käynnistymisestä lähtien ollut 
jatkuvasti korkeampi kuin miesten, mikä 
merkitsee työmarkkinoilla oleville naisille 
uutta haastetta; toteaa, että nykyisiä 
haasteita ovat muun muassa välitön tai 
välillinen syrjintä, vammaisten tai etnisiin 
vähemmistöihin kuuluvien naisten
kaksinkertainen syrjintä, sukupuolten 
palkkaerot, osa-aikatyö, työelämän 
epävarmuus, työssä käyvien köyhyys ja 
suuri osuus epävirallisella sektorilla, jolla 
tulot jäävät pienemmiksi, tukisäännösten 
raju muuttaminen haittaa köyhiä perheitä 
ja yksinhuoltajia, sosiaaliturva on 
kehnompi ja eläkeoikeudet jäävät 
riittämättömiksi; pyytää tässä yhteydessä 
komissiota antamaan jäsenvaltioille 
suosituksen, jolla torjutaan 
työmarkkinoiden segmentoitumista, joka 
puolestaan johtaa siihen, että naiset eivät 
pääse riittävässä määrin kohtuulliseen 
korvaukseen oikeuttaviin laadukkaisiin 
työpaikkoihin;

Or. en
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Tarkistus 13
Minodora Cliveti

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että naisten työttömyysaste on 
kriisin käynnistymisestä lähtien ollut 
jatkuvasti korkeampi kuin miesten, mikä 
merkitsee työmarkkinoilla oleville naisille 
uutta haastetta; toteaa, että nykyisiä 
haasteita ovat muun muassa välitön tai 
välillinen syrjintä, vammaisten naisten 
kaksinkertainen syrjintä, sukupuolten 
palkkaerot, osa-aikatyö, työelämän 
epävarmuus, työssä käyvien köyhyys ja 
suuri osuus epävirallisella sektorilla, jolla 
tulot jäävät pienemmiksi, sosiaaliturva on 
kehnompi ja eläkeoikeudet jäävät 
riittämättömiksi; pyytää tässä yhteydessä 
komissiota antamaan jäsenvaltioille 
suosituksen, jolla torjutaan 
työmarkkinoiden segmentoitumista, joka 
puolestaan johtaa siihen, että naiset eivät 
pääse riittävässä määrin kohtuulliseen 
korvaukseen oikeuttaviin laadukkaisiin 
työpaikkoihin;

2. toteaa, että naisten työttömyysaste on 
kriisin käynnistymisestä lähtien ollut 
jatkuvasti korkeampi kuin miesten, mikä 
merkitsee työmarkkinoilla oleville naisille 
uutta haastetta; toteaa, että nykyisiä 
haasteita ovat muun muassa välitön tai 
välillinen syrjintä, vammaisten naisten 
kaksinkertainen syrjintä, sukupuolten 
palkkaerot, osa-aikatyö, työelämän 
epävarmuus, työssä käyvien köyhyys ja 
suuri osuus epävirallisella sektorilla, jolla 
tulot jäävät pienemmiksi, sosiaaliturva on 
kehnompi ja eläkeoikeudet jäävät 
riittämättömiksi; pyytää tässä yhteydessä 
komissiota antamaan jäsenvaltioille 
suosituksen, jolla torjutaan 
työmarkkinoiden segmentoitumista, joka 
puolestaan johtaa siihen, että naiset eivät 
pääse riittävässä määrin kohtuulliseen 
korvaukseen oikeuttaviin laadukkaisiin 
työpaikkoihin eivätkä he saa riittävää 
sosiaaliturvaa;

Or. en

Tarkistus 14
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. toteaa, että naisten työttömyysaste on 
kriisin käynnistymisestä lähtien ollut 
jatkuvasti korkeampi kuin miesten, mikä 
merkitsee työmarkkinoilla oleville naisille 
uutta haastetta; toteaa, että nykyisiä 

2. toteaa, että naisten työttömyysaste on 
kriisin käynnistymisestä lähtien ollut 
monessa jäsenvaltiossa jatkuvasti 
korkeampi kuin miesten, mikä merkitsee 
työmarkkinoilla oleville naisille uutta 
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haasteita ovat muun muassa välitön tai 
välillinen syrjintä, vammaisten naisten 
kaksinkertainen syrjintä, sukupuolten 
palkkaerot, osa-aikatyö, työelämän 
epävarmuus, työssä käyvien köyhyys ja 
suuri osuus epävirallisella sektorilla, jolla 
tulot jäävät pienemmiksi, sosiaaliturva on 
kehnompi ja eläkeoikeudet jäävät 
riittämättömiksi; pyytää tässä yhteydessä 
komissiota antamaan jäsenvaltioille 
suosituksen, jolla torjutaan 
työmarkkinoiden segmentoitumista, joka 
puolestaan johtaa siihen, että naiset eivät 
pääse riittävässä määrin kohtuulliseen 
korvaukseen oikeuttaviin laadukkaisiin 
työpaikkoihin;

haastetta; toteaa, että nykyisiä haasteita 
ovat muun muassa välitön tai välillinen 
syrjintä, vammaisten naisten 
kaksinkertainen syrjintä, sukupuolten 
palkkaerot, osa-aikatyö, työelämän 
epävarmuus, työssä käyvien köyhyys ja 
suuri osuus epävirallisella sektorilla, jolla 
tulot jäävät pienemmiksi, sosiaaliturva on 
kehnompi ja eläkeoikeudet jäävät 
riittämättömiksi; pyytää tässä yhteydessä 
komissiota antamaan jäsenvaltioille 
suosituksen, jolla torjutaan 
työmarkkinoiden segmentoitumista, joka 
puolestaan johtaa siihen, että naiset eivät 
pääse riittävässä määrin kohtuulliseen 
korvaukseen oikeuttaviin laadukkaisiin 
työpaikkoihin;

Or. en

Tarkistus 15
Minodora Cliveti

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että on huolehdittava 
työmarkkinoiden turvallisuuden ja 
joustavuuden välisestä tasapainosta 
joustoturvaperiaatteiden kattavan 
täytäntöönpanon avulla ja puututtava 
työmarkkinoiden eriytymiseen takaamalla 
siirtymävaiheessa oleville tai 
määräaikaisessa tai osa-aikaisessa 
työsuhteessa oleville henkilöille sekä 
riittävä sosiaaliturva että mahdollisuus 
koulutukseen, urakehitykseen ja 
kokopäivätyöhön;

Or. en
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Tarkistus 16
Licia Ronzulli

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. toteaa, että säästötoimenpiteet, kuten 
kansallisella tasolla tehdyt sosiaali- ja 
terveyspalvelumenojen leikkaukset, 
vaikuttavat yleensä ensin juuri naisiin ja 
tyttöihin; toteaa, että maailmanlaajuisesti 
tarkasteltuna sukupuolten epätasa-arvo, 
johtaa usein siihen, että naiset joutuvat 
yksin huolehtimaan lapsista ja sairaista 
perheenjäsenistä, mikä tarkoittaa, että 
hallitusten tekemät leikkaukset lisäävät 
naisten palkattomasta työstä aiheutuvaa 
taakkaa; 

Or. en

Tarkistus 17
Siiri Oviir

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. pyytää komissiota antamaan 
mahdollisimman pian 
direktiiviehdotuksen, jossa on
toimenpiteitä sukupuolten välisten 
palkkaerojen poistamiseksi samaa tai 
samanarvoista työtä koskevissa 
tapauksissa; 

Or. en

Tarkistus 18
Gabriele Zimmer
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Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. korostaa, että kaikkien talouskriisin 
ratkaisemista koskevien toimien 
yhteydessä on arvioitava 
sukupuolivaikutuksia ja kaikkien asiaa 
koskevien varojen yhteydessä on 
budjetoinnissa, etenkin Euroopan 
sosiaalirahaston budjetoinnissa, otettava 
huomioon sukupuolinäkökulma, jotta 
sukupuolten tasa-arvoon kohdistuvia 
haittavaikutuksia voidaan rajoittaa;

Or. en

Tarkistus 19
Veronica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. toteaa, että miesten ja naisten 
palkoissa on lähes 17 prosentin ero; 
kehottaa jäsenvaltioita pyrkimään 
palkkaerojen tasaamiseen ja 
sukupuolisyrjinnän lopettamiseen;

Or. en

Tarkistus 20
Elisabeth Morin-Chartier, Veronica Lope Fontagné, Regina Bastos

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. pyytää komissiota ja jäsenvaltioita 
sisällyttämään naisten ja miesten tasa-
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arvon yleisperiaatteena kaikkeen 
työllisyyspolitiikkaan ja toteuttamaan 
naisten työllistymistä edistäviä 
toimenpiteitä sekä sisällyttämään tämän 
lähestymistavan Euroopan unionin 
työllisyyssuuntaviivoihin;

Or. en

Tarkistus 21
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. katsoo, että kriisi vaikuttaa naisiin
pitkäaikaisesti, sillä työmarkkinat ovat 
hyvin eriytyneet sukupuolen mukaan ja 
naisvaltaisille aloille tyypillisiä piirteitä 
ovat matala palkka, epävirallisesti tehty 
työ ja osa-aikaisuus, mikä vaikuttaa 
suoraan naisten eläkeoikeuksiin; 

Or. en

Tarkistus 22
Emer Costello

Lausuntoluonnos
2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. tähdentää, että naisten oikeuksia ei 
pitäisi tarkastella eikä ajaa kilpaillen 
miesten oikeuksien kanssa, koska koko 
yhteiskunnan kannalta on tärkeää 
kohentaa sekä miesten että naisten 
oikeuksia; katsoo, että siksi sekä miesten 
että naisten osallistuminen työelämään 
edellyttää hoitopalvelujen ja perheille 
tarjottavien julkisten palvelujen 
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parantamista;

Or. en

Tarkistus 23
Minodora Cliveti

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. korostaa, että makrotalous-, sosiaali-
ja työmarkkinapolitiikkaa on uudistettava, 
jotta voidaan varmistaa naisten 
taloudellisesti ja sosiaalisesti 
oikeudenmukainen kohtelu, kehittää 
strategioita vaurauden oikeudenmukaisen 
jakautumisen edistämiseksi, taata 
minimitulot sekä oikeudenmukaiset palkat 
ja eläkkeet, vähentää sukupuolten välisiä 
palkkaeroja, luoda naisille heidän 
oikeuksiaan kunnioittavia laadukkaita 
työpaikkoja, tarjota naisille korkeiden 
normien mukaisia julkisia palveluja ja 
parantaa sosiaali- ja lähipalveluja, 
mukaan lukien päiväkoti-, esiopetus- ja 
iltapäiväkerhopalvelut, kunnallisten 
vapaa-aikakeskusten palvelut, perheiden 
tukipalvelut ja sukupolvien väliset 
palvelut;

Or. en

Tarkistus 24
Veronica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. katsoo, että miesten ja naisten tasa-
arvo on yksi unionin olennaisista 
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tavoitteista ja eräs tärkeimmistä keinoista 
selvitä nykyisestä talous- ja 
finanssikriisistä;

Or. en

Tarkistus 25
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. katso, että perheen hoitamisesta 
johtuvat erot miesten ja naisten 
työllistymisessä ja palkoissa sekä uran 
yhtäjaksoisuutta ja osa-aikaisuutta 
koskevat erot vaikuttavat tuntuvasti 
eläkelaskelmiin, joten naisilla on usein 
pienempi eläke ja suurempi köyhyysriski; 

Or. en

Tarkistus 26
Emer Costello

Lausuntoluonnos
2 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 b. toteaa, että kriisin seurauksena 
palkoista neuvotellaan yhä useammin 
hajautetusti ja että sukupuolten erittely 
merkitsee haastetta 
työehtosopimusneuvotteluille; katsoo, että 
työmarkkinaosapuolet ja erityisesti 
ammattiliitot voivat edistää merkittävästi 
tämän kysymyksen ottamista esille 
neuvotteluissa;

Or. en
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Tarkistus 27
Minodora Cliveti

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. kehottaa jäsenvaltioita edistämään 
aktiivista työmarkkinapolitiikkaa, vahvaa 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua, 
työpaikkojen normeja ja sosiaaliturvaa, 
joilla turvataan naisten ja etenkin 
siirtolaisnaisten oikeudet ja torjutaan 
pakkotyötä ja pimeää työtä;

Or. en

Tarkistus 28
Emer Costello

Lausuntoluonnos
2 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 c. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita 
ratifioimaan kotitaloustyötä koskevan 
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
yleissopimuksen nro 189;

Or. en

Tarkistus 29
Minodora Cliveti

Lausuntoluonnos
2 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 d. tähdentää aktiivisen 
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työmarkkinapolitiikan, 
työsuojelutarkastusten ja 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
sekä taitojen ajan tasalla pitämisen
merkitystä ympäristöystävällisempää 
taloutta edistettäessä; 

Or. en

Tarkistus 30
Minodora Cliveti

Lausuntoluonnos
2 e kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 e. kehottaa jäsenvaltioita laatimaan 
Eurooppa 2020 -strategiaan pohjautuvia 
erityisohjelmia, joilla edistetään naisten 
aktiivista osallistumista tai uudelleen 
integroitumista työelämään, sekä 
tarjotaan elinikäisen oppimisen kannalta 
erityismahdollisuuksia erilaisten taitojen 
ja pätevyyksien kehittämiseen esimerkiksi 
voimaannuttamisen sekä luottamuksen ja 
valmiuksien kehittämisen avulla;

Or. en

Tarkistus 31
Minodora Cliveti

Lausuntoluonnos
2 f kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 f. kehottaa jäsenvaltioita tarkastelemaan 
uudelleen sosiaaliturvajärjestelmiä, jotta 
voidaan yksilöllistää eläke- ja 
sosiaaliturvaoikeudet niin, että voidaan 
poistaa "elättäjän etuoikeus" ja varmistaa 
näin yhtäläiset eläkeoikeudet;
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Or. en

Tarkistus 32
Siiri Oviir

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan naisten 
työmarkkinoille osallistumista erilaisilla 
toimenpiteillä, kuten takaamalla julkisten 
lastenhoitopalvelujen ja huollettavien 
henkilöiden hoitopalvelujen saatavuuden 
ja lisäämällä koulutusresursseja ja
ammattipätevyyttä koskevia ohjelmia;

3. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan naisten 
työelämään osallistumista kysyntään 
perustuvalla koulutuksella ja 
ammattipätevyyttä koskevilla ohjelmilla ja 
huolehtimalla lastenhoitopalveluista;

Or. en

Tarkistus 33
Veronica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan 
naisten työmarkkinoille osallistumista 
erilaisilla toimenpiteillä, kuten takaamalla
julkisten lastenhoitopalvelujen ja 
huollettavien henkilöiden hoitopalvelujen 
saatavuuden ja lisäämällä
koulutusresursseja ja ammattipätevyyttä 
koskevia ohjelmia;

3. korostaa, että sukupuolinäkökulma on 
keskeinen Eurooppa 2020 -strategian 
yleistavoitteiden saavuttamiseksi, koska 
naiset ovat edelleen suurin käyttämätön 
voimavara työmarkkinoilla; kehottaa 
jäsenvaltioita hyväksymään naisten 
työllisyyden lisäämiseen tarvittavat 
toimenpiteet, kuten takaamaan julkisten 
lastenhoitopalvelujen ja huollettavien 
henkilöiden hoitopalvelujen saatavuuden ja 
lisäämään koulutusresursseja ja 
ammattipätevyyttä koskevia ohjelmia sekä 
asianmukaisia äitiys-, isyys- ja 
vanhempainlomajärjestelmiä ja työaikaa 
koskevia joustojärjestelyjä;
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Or. en

Tarkistus 34
Edit Bauer

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan naisten 
työmarkkinoille osallistumista erilaisilla 
toimenpiteillä, kuten takaamalla julkisten 
lastenhoitopalvelujen ja huollettavien 
henkilöiden hoitopalvelujen saatavuuden 
ja lisäämällä koulutusresursseja ja
ammattipätevyyttä koskevia ohjelmia;

3. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan naisten 
työelämään osallistumista huolehtimalla 
julkisten lastenhoitopalvelujen ja 
huollettavien henkilöiden hoitopalvelujen 
saatavuudesta, määrittämällä edellytykset 
elinikäisen oppimisen ohjelmiin pääsylle 
ja käynnistämällä ammattipätevyyttä ja 
uudelleensuuntautumista koskevia 
ohjelmia;

Or. en

Tarkistus 35
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan naisten 
työmarkkinoille osallistumista erilaisilla 
toimenpiteillä, kuten takaamalla julkisten 
lastenhoitopalvelujen ja huollettavien 
henkilöiden hoitopalvelujen saatavuuden ja 
lisäämällä koulutusresursseja ja 
ammattipätevyyttä koskevia ohjelmia;

3. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan naisten 
työelämään osallistumista erilaisilla 
toimenpiteillä, kuten takaamalla, että 
päiväkoteja on tarvittava määrä ja niiden 
aukioloajat ovat sopivia, varmistamalla 
julkisten lastenhoitopalvelujen ja 
huollettavien henkilöiden hoitopalvelujen 
yhdenvertaisen saatavuuden, tukemalla 
yritysten omia lastenhoitopalveluja 
tukevia aloitteita, edistämällä naisten 
joustavia työaikoja etätyötä kehittäen, 
edistämällä isyyslomien käyttöä ja 
lisäämällä koulutusresursseja ja 
ammattipätevyyttä koskevia ohjelmia; 
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Or. en

Tarkistus 36
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan naisten 
työmarkkinoille osallistumista erilaisilla 
toimenpiteillä, kuten takaamalla julkisten 
lastenhoitopalvelujen ja huollettavien 
henkilöiden hoitopalvelujen saatavuuden ja 
lisäämällä koulutusresursseja ja 
ammattipätevyyttä koskevia ohjelmia;

3. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan naisten 
työelämään osallistumista erilaisilla 
toimenpiteillä, kuten takaamalla 
kohtuuhintaisten julkisten 
lastenhoitopalvelujen ja huollettavien 
henkilöiden hoitopalvelujen saatavuuden ja 
lisäämällä koulutusresursseja ja 
ammattipätevyyttä koskevia ohjelmia;

Or. en

Tarkistus 37
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan naisten 
työmarkkinoille osallistumista erilaisilla 
toimenpiteillä, kuten takaamalla julkisten
lastenhoitopalvelujen ja huollettavien 
henkilöiden hoitopalvelujen saatavuuden ja 
lisäämällä koulutusresursseja ja 
ammattipätevyyttä koskevia ohjelmia;

3. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan naisten 
työelämään osallistumista erilaisilla 
toimenpiteillä, kuten takaamalla 
kohtuuhintaisten lastenhoitopalvelujen ja 
huollettavien henkilöiden hoitopalvelujen 
saatavuuden ja lisäämällä 
koulutusresursseja ja ammattipätevyyttä 
koskevia ohjelmia sekä luomalla hyvät 
edut tarjoavia isyys- ja 
äitiyslomajärjestelyjä;

Or. en
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Tarkistus 38
Minodora Cliveti

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan naisten 
työmarkkinoille osallistumista erilaisilla 
toimenpiteillä, kuten takaamalla julkisten 
lastenhoitopalvelujen ja huollettavien 
henkilöiden hoitopalvelujen saatavuuden ja 
lisäämällä koulutusresursseja ja 
ammattipätevyyttä koskevia ohjelmia;

3. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan naisten 
työelämään osallistumista erilaisilla 
toimenpiteillä, kuten takaamalla kaikkia 
ikäryhmiä koskevien julkisten 
lastenhoitopalvelujen ja huollettavien 
henkilöiden hoitopalvelujen saatavuuden ja 
lisäämällä koulutusresursseja ja 
ammattipätevyyttä koskevia ohjelmia;

Or. en

Tarkistus 39
Lívia Járóka

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan naisten 
työmarkkinoille osallistumista erilaisilla 
toimenpiteillä, kuten takaamalla julkisten 
lastenhoitopalvelujen ja huollettavien 
henkilöiden hoitopalvelujen saatavuuden ja 
lisäämällä koulutusresursseja ja 
ammattipätevyyttä koskevia ohjelmia;

3. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan 
naisten osallistumisen kriisin 
ratkaisemista koskevaan poliittiseen 
päätöksentekoon ja tukemaan naisten 
työelämään osallistumista erilaisilla 
toimenpiteillä, kuten takaamalla julkisten 
lastenhoitopalvelujen ja huollettavien 
henkilöiden hoitopalvelujen saatavuuden ja 
lisäämällä koulutusresursseja ja 
ammattipätevyyttä koskevia ohjelmia;

Or. en

Tarkistus 40
Marian Harkin
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Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan naisten 
työmarkkinoille osallistumista erilaisilla 
toimenpiteillä, kuten takaamalla julkisten 
lastenhoitopalvelujen ja huollettavien 
henkilöiden hoitopalvelujen saatavuuden ja 
lisäämällä koulutusresursseja ja 
ammattipätevyyttä koskevia ohjelmia;

3. kehottaa jäsenvaltioita tukemaan naisten 
työelämään osallistumista erilaisilla 
toimenpiteillä, kuten takaamalla julkisten 
lastenhoitopalvelujen ja huollettavien 
henkilöiden hoitopalvelujen saatavuuden 
sekä omaishoidon riittävän tukemisen ja 
tilapäishoidon järjestämisen, ja lisäämällä 
koulutusresursseja ja ammattipätevyyttä 
koskevia ohjelmia;

Or. en

Tarkistus 41
Minodora Cliveti

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. tähdentää, että on investoitava 
kohtuuhintaisiin ja laadukkaisiin 
palveluihin, kuten lasten 
kokopäivähoitoon, kokopäiväisiin 
koulupaikkoihin ja vanhustenhoitoon, 
jotka osaltaan edistävät sukupuolten tasa-
arvoa sekä työn ja yksityiselämän 
yhteensovittamista ja luovat puitteet, 
joissa kaikki voivat päästä tai palata 
työelämään;

Or. en

Tarkistus 42
Licia Ronzulli

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. tähdentää, että juuri naiset joutuvat 
usein kriisiaikoina ensimmäisinä 
työttömiksi tai heidän palkkojaan 
alennetaan; toteaa, että siksi on tarpeen 
suojella naisvaltaisia työaloja, jotta 
voidaan lievittää talouskriisin 
alkuvaikutuksia ja huolehtia vakaudesta 
pidemmällä aikavälillä;

Or. en

Tarkistus 43
Marije Cornelissen

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. pitää valitettavana, että vuotuisessa 
kasvuselvityksessä 2013 ei käsitellä 
naisten työelämään osallistumisen 
lisäämistä, vaikka se on yksi Eurooppa 
2020 -strategian yleistavoitteista; kehottaa 
neuvostoa lisäämään naisten työelämään 
osallistumisen edistämisen yhdeksi 
painopisteeksi, kun hyväksytään kuluvan 
vuoden taloudellista ohjausta 
talouspolitiikan eurooppalaisen 
ohjausjakson yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 44
Veronica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. korostaa työ- ja perhe-elämän 
yhteensovittamisen merkitystä, jotta naiset 
voivat integroitua täysipainoisesti 
työelämään;

Or. en

Tarkistus 45
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. kehottaa myös jäsenvaltioita 
kehittämään ammatillisen koulutuksen 
politiikkaa;

Or. en

Tarkistus 46
Minodora Cliveti

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. korostaa, että on lievennettävä talous-
ja finanssikriisin vaikutuksia perheisiin –
etenkin avioerotilanteissa ja tilanteissa, 
joissa lapset ovat muiden sukulaisten tai 
viranomaisten huostassa – ja 
yksinhuoltajiin, kun otetaan huomioon, 
että kotityöt jäävät naisille;

Or. en
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Tarkistus 47
Veronica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. toteaa, että työttömyysasteiden erot 
ovat 48,6–77,2 prosentin luokkaa, mikä 
edellyttää tapauskohtaisia erityistoimia;

Or. en

Tarkistus 48
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. korostaa, että naisten yrittäjyyttä on 
edistettävä kannustamalla heitä oman 
yrityksen perustamiseen ja auttamalla 
heitä saamaan rahoitusta;

Or. en

Tarkistus 49
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. kehottaa myös jäsenvaltioita ja 
Euroopan unionia kehittämään 
politiikkaa, jolla edistetään perhe-, 
yksityis- ja työelämän yhteensovittamista;

Or. en
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Tarkistus 50
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Lausuntoluonnos
3 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 d. varoittaa, että nykyinen kriisitilanne 
saattaa lisätä naisten riskiä joutua 
perheväkivallan uhreiksi;

Or. en

Tarkistus 51
Veronica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on huolissaan säästötoimenpiteiden 
aiheuttamasta julkisten menojen rajusta 
leikkaamisesta, joka johtaa julkisen 
sektorin työpaikkojen ja palvelujen 
tuntuvaan karsimiseen, koska tämä 
pakottaa monet naiset siirtymään 
palkkatyöstä palkattomaan työhön, jolloin 
heillä on suuri köyhtymisriski;

4. on huolissaan nykyisen taloustilanteen 
perusteella toteutettavien 
säästötoimenpiteiden aiheuttamasta 
julkisten menojen rajusta leikkaamisesta, 
joka johtaa julkisen sektorin työpaikkojen 
ja palvelujen tuntuvaan karsimiseen, mikä 
tarkoittaa, että naisilla on suuri 
köyhtymisriski;

Or. en

Tarkistus 52
Sari Essayah

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on huolissaan säästötoimenpiteiden 4. on huolissaan julkisten menojen rajusta 
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aiheuttamasta julkisten menojen rajusta 
leikkaamisesta, joka johtaa julkisen 
sektorin työpaikkojen ja palvelujen 
tuntuvaan karsimiseen, koska tämä 
pakottaa monet naiset siirtymään 
palkkatyöstä palkattomaan työhön, jolloin 
heillä on suuri köyhtymisriski;

leikkaamisesta, joka johtuu hallitusten 
tuntuvasti heikentyneistä julkisten 
menojen rahoitusmahdollisuuksista ja 
johtaa julkisen sektorin työpaikkojen ja 
palvelujen tuntuvaan karsimiseen, koska 
tämä pakottaa monet naiset siirtymään 
palkkatyöstä palkattomaan työhön, jolloin 
heillä on suuri köyhtymisriski;

Or. en

Tarkistus 53
Gabriele Zimmer

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on huolissaan säästötoimenpiteiden 
aiheuttamasta julkisten menojen rajusta 
leikkaamisesta, joka johtaa julkisen 
sektorin työpaikkojen ja palvelujen 
tuntuvaan karsimiseen, koska tämä 
pakottaa monet naiset siirtymään 
palkkatyöstä palkattomaan työhön, jolloin 
heillä on suuri köyhtymisriski;

4. on huolissaan säästötoimenpiteiden 
aiheuttamasta julkisten menojen rajusta 
leikkaamisesta, joka johtaa julkisen 
sektorin työpaikkojen ja palvelujen 
tuntuvaan karsimiseen, koska tämä 
vaikuttaa erityisesti naisiin ja pakottaa 
heidät siirtymään palkkatyöstä 
palkattomaan työhön, jolloin heillä on 
suuri köyhtymisriski;

Or. en

Tarkistus 54
Minodora Cliveti

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on huolissaan säästötoimenpiteiden 
aiheuttamasta julkisten menojen rajusta 
leikkaamisesta, joka johtaa julkisen 
sektorin työpaikkojen ja palvelujen 
tuntuvaan karsimiseen, koska tämä 

4. on huolissaan säästötoimenpiteiden 
aiheuttamasta julkisten menojen rajusta 
leikkaamisesta, joka johtaa julkisen 
sektorin työpaikkojen ja palvelujen 
tuntuvaan karsimiseen, koska tämä 
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pakottaa monet naiset siirtymään 
palkkatyöstä palkattomaan työhön, jolloin 
heillä on suuri köyhtymisriski;

pakottaa monet naiset siirtymään 
palkkatyöstä työttömiksi tai palkattomaan 
työhön, jolloin heillä on entistä suurempi 
köyhtymisriski;

Or. en

Tarkistus 55
Siiri Oviir

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on huolissaan säästötoimenpiteiden 
aiheuttamasta julkisten menojen rajusta 
leikkaamisesta, joka johtaa julkisen 
sektorin työpaikkojen ja palvelujen 
tuntuvaan karsimiseen, koska tämä 
pakottaa monet naiset siirtymään 
palkkatyöstä palkattomaan työhön, jolloin 
heillä on suuri köyhtymisriski;

4. on huolissaan säästötoimenpiteiden 
aiheuttamasta julkisten menojen toisinaan 
järjenvastaisesta ja rajusta leikkaamisesta, 
joka johtaa julkisen sektorin työpaikkojen 
ja palvelujen tuntuvaan karsimiseen, koska 
tämä pakottaa monet naiset siirtymään 
palkkatyöstä palkattomaan työhön, jolloin 
heillä on suuri köyhtymisriski, mikä 
puolestaan lisää sosiaalietuuksista 
aiheutuvia menoja;
(Menojen karsimiseksi tehdyt puhtaasti 
laskennalliset leikkaukset ovat nostaneet 
usein välillisiä kuluja esimerkiksi 
sosiaaliavustusten tarpeen kasvaessa.) 

Or. en

Tarkistus 56
Lívia Járóka

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. on huolissaan säästötoimenpiteiden 
aiheuttamasta julkisten menojen rajusta 
leikkaamisesta, joka johtaa julkisen 
sektorin työpaikkojen ja palvelujen 

4. on huolissaan säästötoimenpiteiden 
aiheuttamasta julkisten menojen rajusta 
leikkaamisesta, joka johtaa julkisen 
sektorin hyvin naisvaltaisten työpaikkojen 
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tuntuvaan karsimiseen, koska tämä
pakottaa monet naiset siirtymään 
palkkatyöstä palkattomaan työhön, jolloin 
heillä on suuri köyhtymisriski;

ja palvelujen tuntuvaan karsimiseen, koska 
niiden katoaminen vaikuttaa naisiin 
suhteettomasti ja pakottaa monet naiset 
siirtymään palkkatyöstä palkattomaan 
työhön, jolloin heillä on suuri 
köyhtymisriski;

Or. en

Tarkistus 57
Gabriele Zimmer

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. katsoo, että tarvitaan toimenpiteitä, 
joilla vähennetään työmarkkinoiden 
eriytymistä sukupuolten mukaan sekä 
horisontaalisesti (naisten yliedustus 
matalapalkka-aloilla) että vertikaalisesti 
(naisten aliedustus johdossa ja 
päätöksentekopaikoilla); tähdentää, että 
epävarmat työolot ovat edelleen 
sukupuolikysymys paitsi matalan 
koulutustason aloilla myös 
korkeakoulutusta edellyttävissä 
ammateissa, sillä naiset ovat 
yliedustettuina niin kutsutussa 
akateemisessa prekariaatissa;  

Or. en

Tarkistus 58
Marian Harkin

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. pyytää jäsenvaltioita varmistamaan, 
että työ- ja perhe-elämän 
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yhteensovittamista tehostavat politiikat ja 
ohjelmat pannaan täytäntöön;

Or. en

Tarkistus 59
Regina Bastos, Elisabeth Morin-Chartier

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. ottaa huomioon, että nykyisen 
talouskriisin ja budjettikurin aikana 
naisilla on vähemmän resursseja suojella 
itseään ja lapsiaan väkivallalta, ja katsoo, 
että on entistä tärkeämpää välttää naisiin 
ja lapsiin kohdistuvan väkivallan 
välittömät taloudelliset vaikutukset 
oikeusjärjestelmään sekä sosiaali- ja 
terveyspalveluihin;

Or. en

Tarkistus 60
Siiri Oviir

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että on 
käynnistettävä tuloja lisääviä toimenpiteitä, 
mukaan lukien minimipalkkajärjestelmien 
kehittäminen sekä toimeentulotukiohjelmat 
henkilöille, joiden on vaikea huolehtia 
perustarpeistaan, erityisesti lasten 
vanhemmille ja eritoten yksinhuoltajille;

5. muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että 
naisten työllisyysastetta on nostettava, 
koska näin voimistettaisiin Euroopan 
talouskasvua ja parannettaisiin 
eurooppalaisten yritysten kilpailukykyä ja 
estettäisiin työpaikkojen siirtyminen 
Aasiaan; katsoo, että 
uudelleenkoulutuksen laatua olisi 
parannettava ja että lisäksi olisi 
kannustettava käyttämään 
uudelleenkoulutustukea, jota myönnetään 



AM\923379FI.doc 33/38 PE502.206v01-00

FI

Euroopan globalisaatiorahastosta 
vaikeuksiin joutuneiden yritysten 
työntekijöitä varten;
(Ratkaisuna ei ole pelkästään 
sosiaalietuuksien lisääminen, vaan 
kaikkien on ennen muuta saatava takeet 
työpaikasta.)

Or. en

Tarkistus 61
Veronica Lope Fontagné

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että on 
käynnistettävä tuloja lisääviä toimenpiteitä, 
mukaan lukien minimipalkkajärjestelmien 
kehittäminen sekä
toimeentulotukiohjelmat henkilöille, joiden 
on vaikea huolehtia perustarpeistaan, 
erityisesti lasten vanhemmille ja eritoten 
yksinhuoltajille;

5. muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että on 
käynnistettävä tuloja lisääviä toimenpiteitä, 
mukaan lukien toimeentulotukiohjelmat 
henkilöille, joiden on vaikea huolehtia 
perustarpeistaan, erityisesti lasten 
vanhemmille ja eritoten yksinhuoltajille;

Or. en

Tarkistus 62
Edit Bauer

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että on 
käynnistettävä tuloja lisääviä toimenpiteitä, 
mukaan lukien minimipalkkajärjestelmien
kehittäminen sekä toimeentulotukiohjelmat 
henkilöille, joiden on vaikea huolehtia 
perustarpeistaan, erityisesti lasten 

5. muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että on 
käynnistettävä tuloja lisääviä toimenpiteitä, 
mukaan lukien sosiaalisen osallisuuden
kehittäminen sekä toimeentulotukiohjelmat 
henkilöille, joiden on vaikea huolehtia 
perustarpeistaan, erityisesti lasten 
vanhemmille ja eritoten yksinhuoltajille, 
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vanhemmille ja eritoten yksinhuoltajille; jotta voidaan torjua köyhyyttä Eurooppa 
2020 -strategiassa asetetun tavoitteen 
mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 63
Gabriele Zimmer

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että on 
käynnistettävä tuloja lisääviä toimenpiteitä, 
mukaan lukien minimipalkkajärjestelmien 
kehittäminen sekä toimeentulotukiohjelmat 
henkilöille, joiden on vaikea huolehtia 
perustarpeistaan, erityisesti lasten 
vanhemmille ja eritoten yksinhuoltajille;

5. muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että on 
käynnistettävä tuloja lisääviä toimenpiteitä, 
mukaan lukien köyhyysrajan 
(60 prosenttia mediaanitulosta) ylittävien 
minimipalkkajärjestelmien kehittäminen 
sekä toimeentulotukiohjelmat henkilöille, 
joiden on vaikea huolehtia 
perustarpeistaan, erityisesti lasten 
vanhemmille ja eritoten yksinhuoltajille;

Or. en

Tarkistus 64
Kinga Göncz

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että on 
käynnistettävä tuloja lisääviä toimenpiteitä, 
mukaan lukien minimipalkkajärjestelmien 
kehittäminen sekä toimeentulotukiohjelmat 
henkilöille, joiden on vaikea huolehtia 
perustarpeistaan, erityisesti lasten 
vanhemmille ja eritoten yksinhuoltajille;

5. muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että on 
käynnistettävä tuloja lisääviä toimenpiteitä, 
mukaan lukien minimipalkkajärjestelmien 
kehittäminen sekä toimeentulotukiohjelmat 
henkilöille, joiden on vaikea huolehtia 
perustarpeistaan, erityisesti lasten 
vanhemmille tai hoivavastuussa oleville 
henkilöille ja eritoten yksinhuoltajille;

Or. en
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Tarkistus 65
Minodora Cliveti

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. kehottaa jäsenvaltioita antamaan 
vahvan tukensa sukupuolinäkökulman 
sisällyttämiselle talousarvioon, jotta 
sukupuolten tasa-arvoa voidaan lisätä 
etenkin kansallisissa talousarvioissa 
lieventämällä tuloista ja menoista 
aiheutuvia kielteisiä vaikutuksia ja 
parantamalla hallinnointia ja 
vastuuvelvollisuutta; 

Or. en

Tarkistus 66
Gabriele Zimmer

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. pyytää jäsenvaltioita toteuttamaan 
toimia erityisesti naisia koskevan 
työssäkäyvien köyhyyden vähentämiseksi, 
kuten ottamalla käyttöön minimipalkat, 
jotka ovat vähintään 60 prosenttia alan 
keskimääräisestä palkasta, ja 
huolehtimalla työpaikoilla annettavasta 
jatkokoulutuksesta;

Or. en

Tarkistus 67
Licia Ronzulli
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Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. tähdentää, että naisiin ja sukupuolten 
tasa-arvoon investoiminen on pitkän 
aikavälin strategia, jolla suojaudutaan 
rahoitusalan häiriötilanteilta ja vaalitaan 
yleistä talousvakautta;

Or. en

Tarkistus 68
Siiri Oviir

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. on huolissaan maaseudulla asuvien 
naisten tilanteesta, koska eri palvelujen 
saatavuus on huonontunut, ja kehottaa 
jäsenvaltioita huolehtimaan 
maaseutualueiden toimivasta julkisesta 
liikenteestä, terveydenhoitopalveluista ja 
muista tärkeistä palveluista, pysäyttämään 
maaltapaon suuriin kaupunkeihin ja 
estämään periferioitumisen;

Or. en

Tarkistus 69
Minodora Cliveti

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa jäsenvaltioita lisäämään 
naisten osallistumista päätöksentekoon 
kaikilla tasoilla;
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Or. en

Tarkistus 70
Gabriele Zimmer

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. korostaa, että on edistettävä perheitä 
ja kotitalouksia koskevien vastuiden 
jakamista; kehottaa jäsenvaltioita 
käynnistämään toimenpiteitä tai 
edistämään nykyisiä toimenpiteitä, joilla 
torjutaan sukupuoleen perustuvia syrjiviä 
stereotypioita ja roolien epätasaista 
jakautumista, esimerkiksi kannustamalla 
miehiä käyttämään oikeuttaan lapsen 
taikka sairaan tai vammaisen omaisen 
hoitamiseen;

Or. en

Tarkistus 71
Minodora Cliveti

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita 
edistämään tehokkaammin naisten 
yrittäjyyttä, myös myöntämällä 
taloudellista tukea naisyrittäjille. 

Or. en

Tarkistus 72
Gabriele Zimmer
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Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. korostaa, että kriisiaikoina naiset 
tuottavat kotitalouksissa ilman palkkaa 
useita tavaroita ja palveluja, joista on 
aiemmin maksettu; tähdentää siksi, että 
tarvitaan kattavampia virallisia tilastoja, 
joissa käsitellään myös palkatonta työtä, 
jotta kyetään arvioimaan täysipainoisesti, 
miten kriisi ja talouden kiristämistoimet 
vaikuttavat naisten ja miesten 
työmarkkinatilanteeseen;

Or. en


